
Wie ben ik?   

Ik ben René Bloo. Ik werk in ZGT op de afdeling cardiologie als 

verpleegkundig specialist (VS). Ik ben van oorsprong IC en CCU 

verpleegkundige en ik heb in 2005 de masteropleiding Advanced 

Nursing Practice opleiding gevolgd. Deze opleiding leidt hbo-

afgestudeerde verpleegkundigen op tot Nurse Practitioner. Wie 

zich na de opleiding laat registeren bij de Verpleegkundig 

Specialisten Register (VSR), een kwaliteitsregister, is bevoegd om 

de wettelijk beschermde titel ‘verpleegkundig specialist’ te dragen 

en het beroep uit te oefenen binnen dit specialisme.  

De afgelopen jaren zijn er door functiedifferentiatie in de Nederlandse gezondheidszorg diverse nieuwe 

functies ontstaan, met de verpleegkundig specialist  als één van de meest bekende. Uitgangspunt bij de 

inzet van deze functie is efficiëntere zorg door taakherschikking en een betere kwaliteit van zorg door 

een betere afstemming van het zorgproces.  

Ik heb mijn opleiding tot verpleegkundig specialist gevolgd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Het opleidingsprogramma is de afgelopen jaren veranderd. Zo is de nadruk de afgelopen jaren veel meer 

komen te liggen op het aanleren van medische handelingen terwijl er eerder meer aandacht was voor 

het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in de zorg. In ZGT is de regievoering op patiënten processen 

en het ontwikkelen van evidence based zorgbeleid specifiek als taak toegewezen aan verpleegkundige 

specialisten naast het uitvoeren van het medisch handelen. Dat maakt onze functie uniek, uitdagend en 

van grote waarde.  

Tot mei 2015 heb ik gewerkt op de eerste harthulp (EHH) en CCU in de functie van verpleegkundig 

specialist. Ik verzorgde de opname van patiënten, initieerde onderzoeken en deed een behandelvoorstel 

aan de cardioloog. Voordat ik de opleiding geen volgen werkte ik op de CCU als CC verpleegkundige waar 

ik veel ervaring heb opgedaan en een klinische blik heb ontwikkeld binnen het vakgebied cardiologie.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt mijn functie in?  

Ik ben verbonden aan de RVE cardiologie als VS waar ik op de afdeling cardiologie (onder supervisie van 

de cardioloog) patiënten behandel die een hartinfarct hebben gehad of bijvoorbeeld opgenomen zijn 

met hartfalen, ritme- geleidingsstoornissen of endocarditis. Ik werk samen met een collega en er is altijd 

één van ons aanwezig. We hanteren op onze afdeling de behandelprotocollen waarin landelijke 

kwaliteitsrichtlijnen zijn verwerkt. Ik werk onder supervisie van een cardioloog waarmee ik het 

behandelplan van de individuele patiënt afstem. Indien nodig onderhoud ik zelfstandig contact met de 

huisartsen of andere instanties over patiënten die opgenomen zijn. Tevens weten huisartsen mij te 

vinden als zij informatie willen of vragen hebben over een bepaald behandelprotocol.  

Naast de werkzaamheden in de kliniek werk ik twee dagdelen op de Fast Track polikliniek waar patiënten 

komen die doorverwezen zijn vanwege mogelijke ritme- geleidingsstoornissen. Ik voer de regie en 

coördineer de uitvoering op het diagnostisch proces waarin patiënten in eenzelfde dag onderzoeken 

ondergaan en een behandelvoorstel krijgen gepresenteerd. 

 

Door toenemende complexiteit van de verpleegkundige zorgverlening heeft Nederland een grote behoefte aan 

verpleegkundig specialisten die zelfstandig kunnen werken op het grensgebied van behandeling en zorg. De hbo-

masteropleiding Advanced Nursing Practice biedt verpleegkundigen de mogelijkheid kennis en kunde op te 

bouwen om zelfstandig te werken binnen vijf zorgspecialismen: 

 

        1.  chronische zorg bij somatische aandoeningen, 

        2.   intensieve zorg bij somatische aandoeningen, 

        3.  acute zorg bij somatische aandoeningen, 

        4.  preventieve zorg bij somatische aandoeningen,  

        5.   geestelijke gezondheidszorg. 

Anders dan verpleegkundigen hebben verpleegkundig specialisten, wettelijk vastgelegd, de volgende 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden:  

 verpleegkundig specialisten gaan een zelfstandige behandelrelatie aan met de patiënt,  

 zij treden op als (mede-)behandelaar,  

 zij hebben een specifiek deskundigheidsgebied waarbinnen zij zelfstandig beslissen over uit te voeren 

interventies,  

 zij stellen binnen dit deskundigheidsgebied diagnoses,  

 zij stellen binnen het eigen deskundigheidsgebied een behandeling in waarvan het indiceren van 

voorbehouden handelingen en medicamenteus behandelen deel uit kunnen maken,  

 zij voeren deze behandeling zelfstandig uit of geven opdrachten tot uitvoeren aan anderen,  

 zij beëindigen binnen het eigen deskundigheidsgebied de behandeling, zij verwijzen door en /of 

consulteren andere disciplines, en andere disciplines kunnen ook rechtstreeks verwijzen naar de 

verpleegkundig specialist. 

 



Patiëntenzorg  

Mijn dagelijkse werkzaamheden op de afdeling cardiologie zijn te vergelijken met die van een arts 

assistent. ’s Morgens na de overdracht van nacht- naar dagdienst loop ik zelfstandig, of samen met de 

cardioloog, de zaalvisite. Ik stel het behandelbeleid bij op basis van de afgelopen 24 uur en schrijf de 

ontslagbrieven voor de huisarts. De cardioloog is altijd telefonisch bereikbaar voor overleg. 

Op de Fast Track polikliniek zien we ongeveer vijf patiënten op één dag. Zij vullen vooraf een vragenlijst 

in op basis waarvan ik de klacht beoordeel. Dit in combinatie met de anamnese en een lichamelijk 

onderzoek. Ik werk samen met een doktersassistente die gedelegeerde taken uitvoert. Na een 

bloedonderzoek, holter-registratie, thoraxfoto, echocardiografie, fietstest en een ECG bespreek ik de 

onderzoeksgegevens met de cardioloog en stellen we samen een voorlopig behandelvoorstel op. Dit 

bespreken we aan het eind van de dag met de patiënt.  

Organisatorisch verloopt de dag efficiënt en goed georganiseerd. Aan het eind van de dag is er voor alle 

patiënten een terugkoppeling geschreven voor de huisarts. Omdat het aanbod van patiënten de 

afgelopen tijd toe neemt breiden we onze dienstverlening binnenkort uit van twee naar vier dagdelen 

per week. Patiënten beoordeelden de Fast Track polikliniek  het afgelopen jaar met een 8! Daar zijn wij 

trots op!  

Naast voornoemde groepen patiënten ben ik ook betrokken bij de hartrevalidatiepatiënten. Ik geef 

begeleiding en advies op maat en ben onderdeel van een multidisciplinair behandelteam. Er wordt 

gewerkt volgens de richtlijnen die daarvoor landelijk gelden.  

Deskundigheidsbevordering  

Het overbrengen van kennis is een onderdeel van mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik ben betrokken 

bij de lesprogramma’s op de cardiologie en de neurologie vooral waar het gaat om het interpreteren 

van ECG,  ritme- en geleidingsstoornissen. Verder neem ik deel aan diverse werkgroepen op de 

afdeling, maar ik ben ook afdelingsoverstijgend bezig bijvoorbeeld als lid van de Zorgadviesraad ZGT.  

Kwaliteitszorg 

Vier uur per week ben ik bezig met het toetsen, bijstellen en borgen van de kwaliteit van de 

geleverde zorg. Ik ben betrokken bij het doen van onderzoek, protocollering, het beschrijven van de 

zorgenpaden en het tot stand komen van innovaties. Een mooi resultaat hebben we bereikt voor 

patiënten met ritmestoornissen die een cardioversie moeten ondergaan. Door gebruik van andere 

medicatie is de behandeling terug gebracht van drie en een half naar een uur en is het aantal 

ligdagen verminderd van twee dagen  naar  een dag. Dit is een voorbeeld van evidence based werken 

op basis van onderzoek en praktijkervaring, een belangrijk onderdeel van de functie van 

verpleegkundig specialisten in ZGT.  

 



Toekomstverwachtingen 

Van zorgprofessionals, en vooral van de verpleegkundigen, wordt verwacht dat zij op een steeds hoger 

niveau functioneren en een helicopterview ontwikkelen als het gaat om de zorg voor de toegewezen 

patiënten. De verpleegkundig specialist is een expertverpleegkundige en kan bij die ontwikkeling 

ondersteunen. Ik ben voortdurend in gesprek met de verpleegkundigen op de afdeling. Ik geef hen 

feedback en adviezen zodat zij steeds zelfstandiger worden in hun vak.  

Voor wat betreft de samenwerking met de medisch specialisten en de ingezette taakdifferentiatie is dit 

binnen  cardiologie goed op gang gekomen. Ik werk samen met vijf verpleegkundig specialisten die 

allemaal de regie voeren op een bepaalde diagnosegroep; onder andere angina pectoris, hartfalen, 

hartrevalidatie en ritmestoornissen. Op landelijk niveau is taakdifferentiatie nog geen gemeengoed. 

Medisch specialisten vinden het soms lastig om taken over te dragen aan een “niet arts”. Toch zie ik een 

duidelijke meerwaarde in onze functie en ook onderzoeken hebben deze meerwaarde al aangetoond. 

Vanuit een verpleegkundige achtergrond is het een uitdaging om de twee domeinen care en cure met 

elkaar te verbinden zodat de patiënt zijn behandeling als één geheel ervaart. Het is immers belangrijk om 

oog te hebben voor de totale patiënt met zijn of haar zorgvraag en niet slechts op één bepaald 

onderdeel. Een verpleegkundige leert deze manier van kijken aan in de basis  hbo-opleiding en bouwt 

deze vaardigheid verder uit in vervolgopleidingen. Daarmee is een verpleegkundige bij uitstek geschikt 

om de uitvoering van het behandelplan te coördineren en de professionele regie te voeren. Dit is waar 

wij in ZGT actief over nadenken en mee bezig zijn.  


